
WIERSZE I CYTATY 
 

1. Miłość zwycięża wszystko - i my ustąpimy przed miłością. 
 

2. Mąż i żona to jedna dusza w dwóch ciałach. 
 
3. Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery 

tego świata. 
 

4. Miłość to głupota robiona we dwoje. 
 
5. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości 

możemy pojąć wszystko.  
 

6. Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie  
nie można ani zobaczyć, ani dotknąć, trzeba je poczuć sercem. 
 

7. Kiedy już zdecydujesz się spędzić z kimś resztę swojego życia, 
chcesz, żeby ta reszta życia zaczęła się jak najszybciej. 

 
8. Kochać i być kochanym  

        - to tak jakby z obu stron grzało nas słońce.  
 

9. Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój i tak trwamy razem.  
Przecież nie może być inaczej.  

 
10.  Szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która zawsze 

wydaje się zbyt krótka. 
 

11.  Mieć miejsce, do którego się wraca, to mieć dom. Mieć osobę, 
którą się kocha, to mieć rodzinę. Mieć obie te rzeczy to 

prawdziwe błogosławieństwo. 
 

12.  Udane małżeństwo wymaga wielokrotnego zakochiwania się  
- zawsze w tej samej osobie.  

 



13.  Zestarzej się przy mnie - najlepsze dopiero się zdarzy…  
 

14.  Jak dwie połowy układanki, tylko razem mamy sens.  
 

15.  Pragniemy żyć razem i razem się cieszyć,  
razem dzielić niebo i razem w nim grzeszyć…  

 
16.  Kochać to nie patrzeć jedno na drugie,  

lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. 
 

17.  Musicie być silni miłością, 
która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 

wszystko przetrzyma, 
tą miłością, 

która nigdy nie zawiedzie. 
 
18.  Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz – dlaczego. 
 

19.  Kochać kogoś, to znaczy widzieć cud niewidoczny dla innych. 
 

20.  Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – 
miłować.  

 
21.  Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce 

i przenieść ją przez całe życie.  
 

22.  Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno.  
Odtąd jedno, choć nadal dwoje. 

 
23.  Wierz mi – są dusze dla siebie stworzone. 

Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 
one wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie, 

znajdą, przyciągną i złączą się przecie. 
 
24.  Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust twych usłyszę, 

niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę. 



 
25.  A kiedy będziesz moją żoną,  

umiłowaną, poślubioną  
wówczas się ogród nam otworzy,  

ogród świetlisty pełen zorzy... 
A kiedy będziesz moim mężem,  

rozdzwonią nam się wszystkie dzwony  
pachnąć nam będą winogrony,  

i róże śliczne i powoje  
całować będą włosy twoje. 

 
26.  Zamieszkamy pod wspólnym dachem,  

przed obcymi zamkniemy drzwi,  
posadzimy przed domem kwiaty, 

których nocą nie zerwie nikt. 
 

27.  Świt nas obudził obok siebie  
przez niedomknięte okiennice,  
jesteśmy teraz dwojgiem ludzi,  

co mają wspólną tajemnicę. 
 

28.  Pozwól nam Boże w łaskawości swojej  
zachować naszą miłość wśród życia trosk i bólu.  

Byśmy potrafili w jedną patrząc stronę,  
przyjąć z wiarą silną wszystko, co przyniesie czas. 

 
29.  Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiała,  

dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. 
 

30.  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.  

 
31.  Na marmurowej wyrył płycie czas 

wieczne prawo dla ludzkości: 
nic piękniejszego ponad życie,  

w życiu nic ponad czar miłości… 
 



32.  W obrączce małej ukryty świat cały:  
miłość, wierność, wzniosłe ideały. 

 
33.  Czy zechcesz los swój złożyć w moich dłoniach?  

Odpowiesz - tak - bo serce mi dałaś.  
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,  

bądź mi tym wszystkim, czym dzisiaj być chciałaś. 
 

Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione? 
Odpowiesz - tak - bo ufasz mi szczerze.  

Lecz kiedy już wszystko będzie spełnione,  
bądź dla mnie takim, w jakiego dziś wierzę. 

 
34.  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,  
we wszystkim pokłada nadzieję,  

wszystko przetrzyma.  
Miłość nigdy nie ustaje... 

 
35.  Ty i ja spośród tysięcy  
mocno trzymamy się za ręce,  

niezwykły dzień, doniosła chwila  
i szept nieśmiały: miły... miła...  

Odtąd już razem zawsze i wszędzie,  
tak miało być i tak niech będzie. 

 
36.  Na drodze życia są światła i mroki, 

raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.  
Ale gdy razem idzie się we dwoje,  

łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. 
 

37.  ...Są dwa serca, ich ciągłe, nieustanne bicie  
zdaje się w dwóch jestestwach jedno tworzy życie.  
Łańcuch, który nas wiąże, los nie skruszy zmianą,  

będą bić zawsze razem, albo bić przestaną...  
 



38.  Czy wiesz, że od dziś - razem,  
będziemy wszystkie problemy dzielić?  

Czy wiesz, że od dziś - razem,  
będziemy martwić się i weselić?  

Czy wiesz, że od dziś właśnie,  
będziemy kroczyć tą samą drogą?  

Że Bóg nas złączy, a łaski Jego nam  
w naszym wspólnym życiu pomogą. 

 
 

39.  A ja Cię pragnę mieć na co dzień  
i usta swe w Twe usta wtapiać,  

cieszyć się z Tobą i razem smucić  
i do wspólnego domu wracać...  

 
40.  ...Tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość - te trzy:  

z nich zaś największa jest miłość.  
 

41.  Jak dnia wstawanie  
rosą przejrzyste  

oddaję Ci wszystkie  
zachody słońca...  

... do dna.  
 
42.  Oto jest miłość: dwoje Ludzi spotyka się przypadkiem, a 

okazuje się, że czekali na siebie całe życie. 
 

43. Klęknijmy więc w kościele  
wspólnie przed jednym ołtarzem.  

Bóg zrobił dla nas tak wiele,  
podziękujmy mu razem.  

 
44. Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty.  

To też nie diabeł rogaty. 
Ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. 

Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże. 
Ale miłość - kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze... 


